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 �قاعات على نوتات لبنانّ�ة...إ

 *البروفسور سل�م دّ�اش ال�سوعيّ 

 مسرح ب�ار أبو خاطر، حرم العلوم اإلنسانّ�ة، جامعة القّد�س یوسف في بیروت.
 

�األمس �ّنا في مدّرج ب�ار أبو خاطر في الجامعة ال�سوعّ�ة، نستمع إلى مقطوعات موس�قّ�ة 
و�لود شلهوب لبنانّیون من أمثال بوغوص جالل�ان و��اد �نعان لموس�قى الفرقة �تبها مؤّلفون ملهمون 

وناجي حك�م. شطحات موس�قّ�ة تتداخلها نغمات في قّمة الروعة والبهاء عزفها شخصان موهو�ان جورج 
 دّ�اش على الب�انو ومار�و الراعي على الكمان.

یزة للب�انو والكمان. ) استمعنا إلى السوناتا القصیرة أو الوج٢٠١١-١٩٣٧من بوغوص جالل�ان (
من المعروف أّن جالل�ان أّدى دوًرا هام�ا في ص�اغة الموس�قى الرح�انّ�ة وآل لحود، على مستوى 
مهرجانات �عل�ك حیث لمَع نجمه موزًِّعا وقائد أور�سترا. عرف المؤّلف الشهیر شتو�هاوزن الذي أّلف 

وس�قى الصوتّ�ة الالنغمّ�ة فَتأثَّر �ه جالل�ان في المقطوعة الشهیرة عن مغارة جعیتا واعتمَد فیها على الم
ا �ه مستلهًما الفولكلور  نظم المقطوعة الموس�قّ�ة ذات الط�ع الكالس�كّي، إّال أّنه أضاف لوًنا خاص�
األرمنّي والشرق أوسطّي عموًما. والسوناتا الوجیزة التي طر�نا لها في ثالث حر�ات هي خیر معبِّر عن 

ج اإل�قاع وترداد النغم والجملة ان الموس�قّي حیث تتمازج قّوة الشكل مع تدرّ نضوج بوغوص جالل�
                                                   

 .المشرق رئ�س جامعة القّد�س یوسف، ورئ�س تحر�ر  *

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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الموس�قّ�ة مع األلوان المختل�ة أكانت فِرَحة أم حز�نة. بوغوص جالل�ان قّمة اإلبداع في شخص �ّله 
 إحساس وشعور.

�ین الذي ذاع وانتقل إلى الموس�قار صاحب الكمان �لود شلهوب وهو من الشّ�ان الموس�قّیین الموهو 
، و�یروت حّتى وصَل إلى لندن عاصمة الض�اب ١٩٧٤صیته أ�عد من القاع، حیث ولد في العام 

و�بر�ات المدن الموس�قّ�ة العالمّ�ة. سمعنا منه المقّدمة والحر�ة السر�عة من مقطوعة للكمان والب�انو. 
عها من اآلالت أو من الخارج، بل شطحاُته الموس�قّ�ة النغمّ�ة لها طا�ع روحانّي صوفّي �أّنك ال تسم

من عائلة أحد عشر موس�قّیین عنده الكثیر من اإلحساس كأّنها من �اطنه هو. هذا الموس�قّي المنحدر 
الممزوج �األلم والنوستالج�ا الشرقّ�ة. المقطوعة في حر�تها األولى ال�طیئة روعة في نغمها الموس�قّي وفي 

�مجملها مقطوعٌة بلغت  قدرتها على ترو�ض النفس ال�شرّ�ة في مختلف مراتبها حّتى الكاملة منها. إّنها
 في �مال الشكل و�الغة المعنى وطرب النغم. درجة عال�ة

) وهي �نا�ة عن سوناتا في ثالث ١٩٧١المقطوعة الثالثة �انت من إ�اد �نعان (من موالید بیروت 
حر�ات تقلیدّ�ة. تخال نفسك م�حًرا في لّجة النغم ال�س�ط والمتوّتر مًعا وفي جّو رومنسّي تنشد في طّ�اته 

الطّی�ة. فأنت على مقر�ة في هذه السوناتا بین یوانس براهمس وأنطون  الحّب والهناء وتذّوق األش�اء
برو�نر، تسعى معهما إلى األعالي و�أّن ال سقف لجمال النغم. إشتهر إ�اد �نعان �مقطوعات �ورالّ�ة 
ومقطوعات متنوعة فیها انت�اه للشكل إّنما �أخذ الشكل مكانه ومكانته من خالل ذلك النغم الكنعانّي اآلتي 

 من أعماق المؤّلف الذي وحده �عرف سّره.

) ١٩٥٥وأخیًرا مقطوعة الموس�قار الكبیر االختصاصّي �األرغن ناجي حك�م (من موالید بیروت 
الموضوعة أصًال لهذه اآللة تحّولت إلى مقطوعة موس�قّ�ة للب�انو والكمان. وناجي حك�م الذي �ان حاضًرا 

ي سمعناه للمّرة األولى من مدّرج أبو خاطر أخذته الدهشة أمام قدرة لالستماع إلى هذا اإلبداع العالمّي الذ
الموهو�ین دّ�اش والراعي، األّول على الب�انو والثاني حامًال الكمان، في أداء المقطوعة �فنٍّ �بیر ومهارٍة 
سل�مة. وحضوره �ما حضور إ�اد �نعان الشخصّي أضفى على االحتفال هی�ًة وعاطفة جّ�اشة عند 

 ع.الجم�

مع هذا الر�اعّي الموس�قّي اللبنانّي ُ�ّنا في حالة ثان�ة وفي قّمة السعادة! وعندما خرجنا من القاعة 
واجهتنا ر�اح ساخنة هي ر�اح الس�اسة والس�اسّیین اللبنانّیین، فیها رائحة من الض�اع والفساد والقهر 

 والتعب وانعدام الرؤ�ة.

 لبنانّیین حّتى ولو أّن الموس�قى وحدها ال تطعم خبًزا!الحّل هو في ازد�اد عدد الموس�قّیین ال


